
	  



TRAININGSTIJDEN

Steenwijk:

Maandag: 19.00-20.30 Lange Afstandsgroep niveau 4 en 3 Oerthebaan Jebbe

19.30-21.00 Recr. Loopgroep niveau 1 Oerthebaan Tom

Dinsdag: 18.00-19.15 pupillen t/m A 1e jaars Oerthebaan Gerdo/Peter/Ryanne/Mark

18.00-19.15 Pupillen A 2e jrs + D-jun. 1e jrs Oerthebaan Tineke/Marco/Tim

19.15-20.45 A/B/C/D 2e jrs-jun. + Sen. + Masters Oerthebaan Feico/Tineke

19.30-21.00 Recr. loopgroep niveau 1 Oerthebaan Arnold

19.30-21.00 Recr. loopgroep niveau 2 Oerthebaan Freddie

Woensdag: 19.15-20.45 Senioren, Masters en recr. Technisch Oerthebaan Tineke

19.15-20.45 Recr. loopgroep niveau 3 Vanaf Oerthebaan Peter

19.15-20.45 Lange Afstandsgroep niveau 4 Vanaf Oerthebaan Jebbe

19.30-20.30 Sportief wandelen Vanaf Oerthebaan Annemiek

Donderdag: 18.00-19.15 pupillen t/m A 1e jaars Oerthebaan Gerdo/Peter M/Ryanne

18.00-19.15 pupillen A 2e jaars + D junioren 1e jaars Oerthebaan Tineke/Marco/Ellen

19.15-20.45 A/B/C/D 2e jrs-jun. + Sen. + Masters Oerthebaan Feico/ Tineke

19.30-21.00 Looptraining Sen. + Masters Oerthebaan Rob

Vrijdag 19.30-21.00 Recr. Loopgroep niveau 1 Oerthebaan Tom

Wolvega:

Maandag: 19.15-20.45 Recreatieve loopgroep alle niveau's Vanaf Molenwiek Folkert

Vrijdag: 19.15-20.30 Recreatieve loopgroep alle niveau's Vanaf Molenwiek Folkert

Hierboven is te lezen wanneer en waar je kunt trainen en wie je train(st)er is. Als je werkelijk niet kunt neem dan

even contact op met de train(st)er om samen naar een oplossing te zoeken. Blijf niet zomaar weg!

Leeftijdsindeling: geboren: contributie(kwartaal): KNAU-afdracht (jaar): Wedstrijdlicentie(jaar):

Mini-pupillen 2007 en later € 18,85 € 14,25 € 7,50

Pupillen C 2006 € 22,55 € 14,25 € 7,50

Pupillen B 2005 € 22,55 € 14,25 € 7,50

Pupillen A 2004/2003 € 24,15 € 14,25 € 7,50

Junioren D 2002/2001 € 28,70 € 15,05 € 13,70

Junioren C 2000/1999 € 28,70 € 15,05 € 13,70

Junioren B 1998/1997 € 33,00 € 15,05 € 13,70

Junioren A 1996/1995 € 33,00 € 15,05 € 13,70

Senioren/ Masters 1994 en eerder € 43,45 € 16,20 € 21,95 (facultatief)

Sportieve wandelaars € 19,90 € 16,20

Algemene lidmaatschapsvoorwaarden

Wedstrijdlicentie voor jeugdleden verplicht, voor volwassenen op verzoek en voor sportief wandelen n.v.t.,

KNAU afdracht en wedstrijdlicentie worden aan het begin van het jaar ingehouden

Bij inschrijving wordt € 10,00 aan administratiekosten in rekening gebracht

Bij een gezin met drie of meer volledig betalende contributieleden geldt een korting

van 20% op de verenigingscontributie. U kunt ook vallen onder het bijzonder tarief,

u moet dan student zijn en een bewijs van scholing overleggen. Dit bedraagt

€ 52,30 per jaar exclusief KNAU afdracht en wedstrijdlicentie.

Ingeval van verhindering voor de trainingen door ziekte, blessures, zwangerschap

of anders, kan een verzoek worden gedaan bij de penningmeester voor tijdelijke 

stopzetting van de contributie. Bij positieve beoordeling van de penningmeester zal 

de stopzetting ingaan vanaf het eerste volledige kwartaal na de datum van het 

verzoek doch niet eerder dan 3 maanden na het ontstaan van de verhindering.

elk kwartaal door middel van een uitschrijfformulier te verkrijgen bij je trainer(ster). 

Adreswijzigingen ook via de ledenadministratie.

Mutaties: Opzeggingen alléén bij de ledenadministratie vóór het einde van 



Atletiekaccommodatie: Oerthebaan, Middenweg 22, 8332 CZ  STEENWIJK, tel kantine 0521 516853

Sportpark de Molenwiek, Kruisstraat 7, 8471 HH  WOLVEGA

www.start78.nl

Penningmeester: NL10 RABO 0361 2623 10

Bestuur:

Hendrik-Jan Doevendans, voorzitter Capellestraat 138, 8331 LB  STEENWIJK 0521 522514 hj@doevendans.net

Gwenda Bolding, secretaris De heerlijkheid 26, 8334 SZ TUK 06 14612009 gbolding@outlook.com

William Bos, penningmeester Tukseweg 61, 8331 LB STEENWIJK 0521 513783 wml@wimalibo.com

Ella de Jong Remmelinge 34, 8334 MV  TUK 0521 516589 ella-dejong@ziggo.nl

Freddie Bouma Het Schar 24, 8332 CR STEENWIJK 06 53711387 fbouma@dyka.com

Peter Mulder Moeraslanden 10, 8332 KW STEENWIJK 0521 520299 mulderap@gmail.com

Gerrit Greven Tramlaan 4, 8331 GL STEENWIJK 0521 518244 ggreven@ziggo.nl

Ledenadministratie:

Arnold Broek De klim 10, 8343 XP ZUIDVEEN 0521 852506 ledenstart78@hotmail.com

Contributieadministratie:

Hans Spitzen Beulakerweg 117, 8355 AE  GIETHOORN 0521 360322 hspitzen@hetnet.nl

Wedstrijd Organisatie Commissie (WOC): Trainers baan

Rob de Jong, voorzitter 0521 516589 Feico Jansma 0513 541606

Addy Ritsema, secretaris 0521 515691 Tineke Jonkman 0561 451003

     Het Garnizoen 17, 8332 GE  STEENWIJK Mark Harmsma 06 43474138

Baan Peter Mulder 0521 520299

Ella de Jong 0521 516589 Marco Jonkman 06 11600876

Nel Zwerver 0521 381285 Tim de Boer 0561 451925

Bennie Overvelde 0561 615687 Ellen Jansen 0516 451419

Annie Nijmeijer 0561 451445 Gerdo van Dalen 0521 515385

Ryanne Bekius 06 27123434

Trainers weg

Annemiek Schlaman 0521 852627

Wegwerkers Folkert Sterkenburgh 0513 682524

Gerdie de Jong 06 51057039 Rob van der Wel 06 31567089

Grietje Boxum 0521 511757 Jebbe Westerbeek 0521 517830

Anny Vrielink 0521 515736 Freddie Bouma 0521 518280

Rudy Wanders 0521 370263 Peter Visser 0561 452938

Jaap van Weenen 0521 517935 Wim van Oosten 0561 616523

Frenk Wubben 0521 521244 Tom Dolleman 06 51292225

Vrijwilligerscoördinator Arnold Broek 0521 852506

Annie Nijmeijer 0561 451445 JAC (Jeugdactiviteitencommissie)

Rob van der Wel 06 36438124 jacstart78@gmail.com

Jury- coördinator

Nel Zwerver 0521 381285 Josiene van der Woude Ellen Janssen

Cursus- coördinator Nikki Woudstra Gerdo van Dalen

Nel Zwerver 0521 381285 Wilma Kuiper Marco Jonkman

Materiaalman Gerdy Berger Joey Woudstra

Bennie Overvelde 0561 615687

Wedstrijdsecretariaat: Publiciteitscommissie

Uitwedstrijden: Tineke Jonkman 0561 451003 Hans Hes j.m.hes@planet.nl

wedstrijdsecretariaat.uit.start78@hotmail.com Rob de Jong rob-dejong@ziggo.nl

Beethovenstraat 1, 8471 NK WOLVEGA         Bank: NL70 ABNA 0437 9411 08 Hendrik-Jan Doevendans hj@doevendans.net

Thuiswedstrijden:  Annie Nijmeijer 06 41949429 Meldpunt seksuele intimidatie

Annie-start78@hotmail.com Nel Zwerver 0521 381285

De Hornlanden 40, 8375 GL OLDEMARKT      Bank NL65 RABO 0322 0310 28 Addy Ritsema 0521 515691

Accommodatie commissie Kantinecommissie:

Freddie Bouma, voorzitter 06 53711387 Freddie Bouma

Arjen Guikema, secretaris/bouwtechnisch 0521 589545 Rob van der Wel

Rob van der Wel, kantine 06 41091174

Rob de Jong, overleg gemeente 0521 516589

Wim van Oosten 0561 616523

Jan de Lange, installaties 0521 515095

Peter Wemer 0561 617208

Bennie Overvelde, materiaal 0561 615687

Klaas van der Veen        0527 246871

Sponsor/ advertentiecommissie Ereleden:

Peter Wemer 0561 617208 wemwijn@gmail.com Rob van der Wel    Jan de Lange

Peter Bruinewoud 0521 516423 p.bruinewoud@planet.nl Ella de Jong            Hans Spitzen

Redactie clubblad: Arjen Guikema        Rob de Jong

Sophia Robbertsen-Doevendans Margreet Wagteveld Paul Kaastra

Susan van de Vegt Marco Weideman Jan de Krijger

Folkert Sterkenburgh Marjo Greven Hans Hes

Nynke de Lange

kopij (liefst digitaal) aanleveren bij Sophia: sophia.robbertsen@hetnet.nl

Capellestraat 138 8331 LB  STEENWIJK 0521 522514

Distributie clubblad: Clubarchief:

Folkert Sterkenburgh, Wolvega 0513 682524 Rob en Ella de Jong

Gerrit Greven 0521 518244
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Nieuw begin... 
 

 
 
Redactioneel 
Door Sophia Robbertsen 
 

Een nieuw jaar met veel nieuwe gezichten in de redactie van de starter. Gelukkig kunnen we 
doorgaan met het maken van het clubblad. Welkom Marco Jonkman, Nynke de Lange, 
Margreet Wagteveld, Marjo Greven. Folkert, Susan en ik zijn blij dat jullie willen helpen. We 
zijn voortvarend van  start gegaan. Een nieuwe voorkant en de stukjes staan niet meer daar 
waar jullie gewend zijn. 
Een afwisseling van mededelingen en stukjes van leden.  
 
Een nieuwe rubriek voor  de jeugd. Stip stelt voor… en een berichtje van de jeugdcommissie. 
Wij zijn blij met zo veel inbreng van de jeugd. 
Op het sportgala een sporttalent van start ’78 op het podium: Julian gefeliciteerd. En 
vrijwilligster van het jaar 2013 is Ella de Jong. Gefeliciteerd. Een mooie waardering voor al 
die jaren!  
 
Het estafettestokje is geschreven door oud-redactielid Sietske Sterkenburgh. Sietske 
bedankt voor je inzet al die jaren voor de starter. We zullen je missen. 
 
Het indoorgala staat er ook weer aan te komen in maart. Hiervoor zijn nog vrijwilligers nodig. 
Meld je aan. 
Verder zijn er nog heel veel stukjes in deze starter. Pak een kopje thee, koffie of fris en ga er 
gewoon lekker voor zitten. Wij wensen jullie heel veel leesplezier. 
 

Inhoudsopgave 
 
Stoppen van een training                  3 
Gekozen Startleden                          3 
Jarigen                                               4 
Nieuwe leden                                    4 
Berichtje van JAC                              5 
Themadag jury                                  5 
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Het estafettestokje                            7 
Schaatsen                                         8 
Trailrunning 19 april                          9 
StoneCityRun 20 juni                       10 
Nieuwjaarsdiner                              11 
Cheque in ontvangst nemen            12 
Visschersport Indoorgala                  13 
Eke’s succes                                   13 
Indoorspelen                                   14 
Wilde Manen, Kale koppen              15 
Aanbiedingen hardloopshirts            18 
Stip stelt zich aan u voor                 19    
Uitslagen                                         21  
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Zaterdagtrainingen gestopt 

per 1 januari 

Vanaf 1 januari wordt er door Rob van der 

Wel geen training meer gegeven op de 

zaterdagmorgen. Er komt ook geen 

vervanger voor hem zodat het nu zo is dat 

de laatste zaterdagtraining op 28 

december plaatsvond. 

 

Rob stopt ook met training geven op de 

dinsdagavond. De trainingen zullen op 

dinsdagavond worden voortgezet door 

Freddie Bouma samen met Arnold Broek. 

Op donderdagavond zal Rob nog wél 

training (op de baan) geven. 

 

 

Gekozen Startleden tijdens de Sportverkiezingen 2013 

 

Voor diegene die het niet (meer) weten, op deze plek even een update: 

De Meenthe in Steenwijk was op 14 januari het decor van het jaarlijkse Sportgala van de 

gemeente Steenwijkerland. Julian van harte gefeliciteerd en dat je ook in 2014 je talent maar 

weer mag laten zien!Ella bedankt voor je inzet en we hopen ook voor de komende jaren 

gebruik te mogen maken van je vrijwillige inzet. Ook jij gefeliciteerd met deze mooie 

waardering. En dankzij de sociale media, altijd up to date. 
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Maart     

Marjolein de With 1-3  Feico Jansma 20-3 

Kevin Boes 4-3  Stephan Nijs 20-3 

Wolter Nijmeijer 9-3  Berry Pees 21-3 

Simon Hermsen 10-3  Gijs Bodbijl 21-3 

Ellen ter Schuur 10-3  Ferna Buiter 21-3 

Chris Pols 10-3  Natalie Heinen 22-3 

Yolande Brouwer-Vrielink 12-3  Beau Supheert 23-3 

Harm Kolvoort 15-3  Ima Stroek 24-3 

Rahma Khidawy 16-3  Eline Bokhorst 26-3 

Lianne Nijland 16-3  Joppe de Haan 28-3 

Douwe de Jong 18-3  Henk Heuvelink 28-3 

Hilco Dekker 19-3  Gerdie de Jong 28-3 

Arjen Guikema 19-3  Naomi Posthumus 30-3 

     

     

April     

Wilma Kuiper 1-4  Peter Mulder 20-4 

Dione Schipper 1-4  Fabiënne Kwast 20-4 

Daan Bijdevaate 2-4  Klaas de Haan 24-4 

Hans Sterkenburgh 3-4  Annemiek Schlaman 24-4 

Cindy van den Akker 3-4  Jelle Brandsma 25-4 

Mileen Bruinewoud 4-4  Allart Middelbrink 26-4 

Remco Mulder 6-4  Marije Roerink 27-4 

Ella de Jong 7-4  Petra de Lange 28-4 

Wendy Verhagen 12-4  Simone Westerbeek 28-4 

Anneke Boelens 15-4  Stefan de Vries 29-4 

Ruud van Brevoort 17-4  Ad Roodhuijzen 29-4 

Nina Mettrop 19-4    

     

     

     

Nieuwe Leden     

     

Carlo Oldenbeek Trimlid    

Jan Klooster Trimlid    

Jarig in maart en april 
   

Alvast van harte gefeliciteerd 

en een fijne dag toegewenst 

namens Start '78 
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Hallo allemaal, 

Wij willen ons even voorstellen. Wij zijn de Jeugd Activiteiten Commissie, ofwel de JAC. Wij 
bestaan uit Nikki, Josiene, Ellen, Gerdo, Marco, Gerdy, Joey en Wilma. Wij gaan voor alle 
(jeugd)categorieën elk jaar een aantal leuke activiteiten organiseren. We zijn inmiddels druk 
bezig met de voorbereidingen van de eerste activiteiten. We hebben net met z'n allen 
geschaatst en er zal binnenkort een activiteit voor de B-junioren en ouder plaatsvinden.  

Zoals velen van jullie gewend zijn, zullen wij ook voor de oudere leeftijdscategorieën een 
kamp organiseren. Dit zal voor de C/D junioren plaats gaan vinden na de 
trainingspakkenwedstrijd (dit jaar 5 april 2014) en voor de B junioren en ouder na de 
clubkampioenschappen. We hopen dat iedereen daar bij kan zijn! 

Hebben jullie zelf leuke ideeën, goede initiatieven e.d. laat het ons weten! We kunnen dan 
onze krachten bundelen en alle activiteiten vanuit één punt organiseren op een 
overzichtelijke, duidelijke en makkelijke manier. 

Je kan ons altijd aanspreken op de baan of mailen. Ons mailadres is 
jacstart78@hotmail.com. 

Groetjes,  JAC. 

 
Themadag Jury 
Door Familie Nijmeijer 
 

 
Zaterdag 1 februari was er weer de tweejaarlijkse Themadag Jury van de Atletiekunie. Dit is 
een themadag waar juryleden en andere officials worden bijgespijkerd over de laatste 
wijzigingen in regels en reglementen. In alle vroegte togen we met ons vijven (Rob de Jong, 
Linda Wibbelink, Jan, Annie en Wieke Nijmeijer) naar Lunteren waar in Congrescentrum De 
Werelt (inderdaad met een t) de themadag werd gehouden. 
 
Ongeveer 250 mensen uit het hele land werden door projectleider Linda Schoemaker van de 
Atletiekunie welkom geheten. Niels van der Aar (topjurylid en wedstrijdleider) vertelde het 
een en ander over de laatste reglementswijzigingen. Vervolgens richtte Theo Hoex, 
voorzitter van de Atletiekunie, zich tot de zaal. Hij was verheugd dat zoveel mensen naar 
Lunteren waren afgereisd. Daarna werd Hugo Tijsmans door hem benoemd tot erelid van de 
Atletiekunie. Deze nestor heeft zich jarenlang op sportief en bestuurlijk niveau verdienstelijk 
gemaakt voor de Atletiekunie, waarvan hij reeds lid van verdienste was. 
 
Na deze plenaire opening gingen we in kleinere groepen verder met het bijwonen van de 
workshops waar een ieder zich van tevoren voor had opgegeven. Ook bij deze workshops, 
onder leiding van ervaren deskundigen op velerlei gebied, stak je erg veel op en werden 
ervaringen uitgewisseld. Deze workshops gingen bijvoorbeeld over de functie van 
startcommissaris, die van microfonist of starter, de samenwerking tussen alle officials, over 
het wegen en meten van werpmaterialen en over hoe je als jurylid of scheidsrechter en 
wedstrijdleider zichtbaar onzichtbaar kunt zijn. Na een goed verzorgde (denk hierbij ook aan 
de inwendige mens) en leerzame dag keerden we met een voldaan gevoel  huiswaarts. 
 
In 2016 is er weer een themadag en we kunnen alle officials aanbevelen hier eens naartoe te 
gaan. Enorm nuttig en leerzaam. 

 

mailto:jacstart78@hotmail.com


 
 

6  Starter 1 

 

        LANGE AFSTANDSCOMPETITIE 2014 

 
Ook dit jaar is er weer een L.A.-competitie. Bij het schrijven van dit stukje is de Hunebedloop al 
gelopen. Dertig leden van onze vereniging stonden aan de start, waarvan 22 op de 15 km en 8 op de 
7,5 cq 5 km. Zoals  u  misschien gelezen heeft in de Starter van het afgelopen jaar, komt er een kleine 
wijziging in de LA-competitie. Op voorstel van Ruud van Brevoort worden bij een paar wedstrijden ook 
de kortere afstanden meegenomen in de uitslagen van de LA-competitie. De Wallenloop en de Jan 
Driegenloop worden niet meer gehouden, daarvoor zijn in de plaats gekomen de cityloop en de 
Coopertest. Hieronder zie je de wedstrijden die meetellen plus de spelregels. Ook dit jaar zal ik de 
puntentelling weer bijhouden. Ik verzoek u dan ook om uitslagen van elders gelopen wedstrijden zo 
spoedig mogelijk aan mij door te geven, zodat ik de meest actuele stand op de website en iedere 
maand in de Starter kan laten plaatsen. 
Tel:        0521-515095 
E-mail: jan.delange@home.nl   
 
Baanwedstrijden op Oerthebaan  en verder de volgende wedstrijden:  
  1.    1500 m  25april en 27 september 
  2.    3000 m  16 mei en 05 september 
  3.    5000 m  05 april en 04 juli 
  4.  10000 m  18 juli 
  5.  Coopertest              
  
 

  6.  Hunebedloop  (alle afstanden)      25 januari 
  7.  Tijdloop  5 km Steenwijk                16 april 
  8.  Uur en ½ uurloop Wolvega             07 mei                                
  9.  Cityloop Steenwijk (15 en 10 km)   20 juni 
 10.  Kolkloop Blokzijl                                 02 aug 
 11.  Fish Potato Run                                 13 sep 
 12.  Reest 1/2 m. en 10 km Meppel          11 okt 
 13.  Hele marathon 

Spelregels lange-afstand-competitie: 
 
De baanwedstrijden moeten worden gelopen in de periode van 1 april tot 1 oktober. Het maakt niet uit 
waar en hoeveel je loopt. Op 1 oktober wordt gekeken wie de snelste tijd heeft gelopen. De hele 
marathon en de Coopertest mogen worden gelopen tussen 1 januari en 1 december. Het maakt niet 
uit waar en hoeveel je loopt. Op 1 december wordt gekeken wie de snelste tijd of de meeste meters 
heeft gelopen.  
 

1. Afzonderlijke puntentelling voor vrouwen tot 35 en 35+, mannen senioren t/m 35 jaar, 
veteranen 35+, 45+ en veteranen 55+. 

2. De leeftijd op 1 april is bepalend voor de indeling in de diverse categorieën 
3. Verplicht minstens 7 wedstrijden te lopen om voor het eindklassement in aanmerking te 

komen. 
4. Uit het aanbod van 13 wedstrijden tellen de beste 7 uitslagen mee voor het eindklassement. 
5. Wegwedstrijden nummer 1 - 1 punt, nummer 2 - 2 punten, nummer 3 - 3 punten, enz. 
6. Baanwedstrijden snelste tijd 1 punt, volgende 2 punten, daarna volgende 3 punten, enz. 
7. Voor de marathon geldt de snelste tijd 1 punt, volgende 2 punten, daarna volgende 3 punten, 

enz. Als er gelopen wordt met elektronische tijdswaarneming geldt voor de marathonranglijst 
de netto gelopen tijd. 

8. Bij de wedstrijden waarbij je uit meerdere afstanden kunt kiezen, worden de punten eerst 
verdeeld over de langste afstand en vervolgens over de kortere afstand. 

9. Voor de Coopertest geldt de meeste meters 1 punt, volgende 2 punten, enz. 
10. Lopers die in een wedstrijd gelijk eindigen krijgen de punten van hun hoogst geklasseerde 

plaats. 
11. Lopers die minder dan 7 wedstrijden lopen, worden achteraf niet uit de uitslag geschrapt. 
12. Bij gelijk eindigen in het eindklassement telt de uitslag van de laatst tegen elkaar gelopen 

wedstrijd. 
13. Meisjes A en jongens A mogen meedoen. Zij die mee willen doen moeten dit wel voor 

aanvang van de competitie (1 april) aan mij doorgeven. 
                           SUCCES 
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Het estafettestokje 
Door Sietske Sterkenburgh 
 

Zo na een jaar niet meer bij de redactie van de Starter betrokken te zijn geweest, zat ik dan 
afgelopen januari met een aantal enthousiaste nieuwe redactieleden. Het was bijna te mooi 
om waar te zijn. Want om even bij het begin te starten. De laatste jaren was de redactie 
zwaar onderbezet en toen viel ik vorig jaar ook nog af omdat ik door mijn zwangerschap niet 
fit genoeg was om aan de Starter mee te werken. Tijdens deze zwangerschap leek het mij 
een goed idee om maar eens te gaan stoppen met het redactiewerk.  
 
Dit werd helemaal duidelijk toen de gezinsuitbreiding een feit was en ik daarnaast een 
nieuwe baan heb gekregen. Mijn deelname in de redactie is dan ook alweer zo’n 13 jaar, dus 
het is hoog tijd voor een frisse wind. Tijdens de bijeenkomst in januari zijn allerlei taken 
netjes verdeeld in heerlijk behapbare stukken en heb ik daar toen ook afscheid genomen van 
de Starter. Het laatste wat ik zou doen, is het estafettestokje typen want Bernhard Vreeling 
had het estafettestokje gekregen maar hij is helaas geen lid meer van Start ’78. 
 
Ik ga mij maar gewoon voorstellen want de laatste jaren zitten er nogal wat gaten in mijn 
aanwezigheid tijdens de trainingen. En bovendien zijn er zoveel trainingsgroepen dat velen 
mij niet zullen kennen. Ik ben Sietske Sterkenburgh, ik ben binnenkort alweer 36 jaren op 
deze wereld waar ik vanaf mijn achtste al bij Start ’78 lid ben. Omdat ik ben opgegroeid in 
Wolvega heb ik daar tijdens mijn jeugd altijd getraind. En dat was oergezellig. Soms te 
gezellig volgens de trainers. 
 
Ik ben geen talent en ook geen streber in het behalen van hele goede resultaten, dus 
gezelligheid is voor mij het allerbelangrijkst. Op mijn 22ste ben ik in Frederiksoord gaan 
samenwonen met Erwin Groenink in een pittoreske koloniewoning. Omdat Steenwijk dichter 
bij Frederiksoord ligt, ben ik vanaf dat moment gaan trainen in Steenwijk.  

 
 
 
Eerst lekker op de baan. Maar helaas had ik op een gegeven moment geen maatjes van mijn 
leeftijd meer die ook op de baan trainden waardoor mijn motivatie verdween. Op dat moment 
begon Thijs Stienstra een loopgroep en hier heb ik mij bij aangesloten.  
 

 



 
 

8  Starter 1 

 

Dit was een leuke trainingsgroep waar ik met veel plezier heb getraind. Tijdens mijn eerste 
zwangerschap is Thijs helaas gestopt met training geven bij Start ’78, dus toen ik na een 
lange tijd weer genoeg conditie had om bij een loopgroep te trainen, heb ik mij bij de groep 
van Freddie Bouma gevoegd. 
 
En dit bevalt hartstikke goed. Maar Freddie het duurt toch echt nog wel even voordat ik weer 
bij je kom trainen. Ik heb begin januari weer voor het eerst de hardloopschoenen aangehad 
en dan loop ik inclusief rust zo’n 3 km. En dit wil ik heel rustig uit gaan bouwen want ik loop 
nu 1x per week. Dus het uitbouwen zal niet zo hard gaan. 
 
Omdat mijn vriend Erwin wel actief aan het hardlopen is, zal ik jullie misschien wel eens zien 
tijdens een wedstrijd waar ik dan natuurlijk heerlijk sta te supporten met mijn dochter Ilse en 
mijn zoon Thije. Ik wens de redactie heel veel succes toe met het maken van de Starters dit 
jaar en komende jaren. Ik zal ze met veel plezier lezen! 
 
En last but not least, geef ik het estafettestokje aan jeugdtrainer en kersvers redactielid van 
de Starter: Marco Weideman. 
 
 
 
 

Schaatsen 
Nina Vreeling & Naomi Postumus 

 

Atletiekvereniging Start ’78 heeft zondag 9 februari geschaatst in Thialf. We zijn met auto’s 
achter elkaar aan gereden. Ook de ouders mochten mee. Toen deden we allemaal onze 
schaatsen aan en hebben we geschaatst. We konden rondjes schaatsen en in de 
middenvelden. Het was heel gezellig. En we hebben ook iets lekker gehad. We hebben een 
paar uur geschaatst. En daarna zijn we met z’n allen naar huis gegaan. En we vonden het 
leuk. 
 
 
 
 

 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=6POf-KKohFtQ-M&tbnid=A9YLZFyhiuzf_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://vin99.net/kleurplaten/pingu/Pingu schaatsen.html&ei=l7T_UuiFNarC0QWgtIHIAQ&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNHHvSpW5i2pjSr6pqHqpyIWL8e3uQ&ust=1392576001110189
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Trailrunning, vanaf 19 april ook bij Start78, de 
Woldbergtrail 

Wegwerkers 

  
AVONTUURLIJK RENNEN IN DE NATUUR  
Steeds meer hardlopers zijn op zoek naar een nieuwe uitdaging. Wie op de weg hardloopt 
zal dat stukje asfalt meestal moeten delen met fietsers, brommers en auto’s. Maar in de vrije 
natuur sta je als hardloper aan de top van de voedselketen en ben je pas echt vrij. Nederland 
kent genoeg natuurgebieden waar je dwars door de bossen of duinen kunt rennen. 
Trailrunning wordt in hoog tempo populair. Trailrunners lopen het liefst buiten de begaande 
paden, en lopen graag zelfs dwars door de natuur, al is dat laatste in Nederland bijna overal 
officieel verboden gezien de bordjes: ‘Verboden zich buiten de paden te begeven’. Maar 
trailrunners zijn af en toe een beetje burgerlijk ongehoorzaam. De natuur heeft een magische 
aantrekkingskracht en dan laat je je niet door een hekje tegenhouden  
EVENEMENTEN  
Vraag creëert aanbod en Nederland kent de laatste jaren steeds meer trailruns. Sommige 
van deze wedstrijden lopen door gebieden van Natuurmonumenten of nationale parken 
waardoor het maximaal aantal deelnemers beperkt is. Met veel doorzettingsvermogen lukt 
het de organisatoren meestal toch alle benodigde vergunningen rond te krijgen. Een trailrun 
kenmerkt zich daarom door kleinschaligheid. Daar staan spectaculaire routes tegenover in 
de mooiste hoekjes van Nederland. In landen met meer ongerepte natuur geldt (soms 
letterlijk): the sky is the limit. Wat te denken van de Ultra-Trail du Mont-Blanc (UTMB) met 
een afstand van 166 kilometer en een hoogteverschil van 9,400 meter?  
UITRUSTING  
Hoe wordt je nu trailrunner? Dat is heel simpel. Iedereen kan trailrunner worden, het is meer 
een mindset. Een trailrunner loopt in zijn of haar eigen flow en laat zich (meestal) niet gek 
maken door een snelle eindtijd. Eigenlijk heb je er niets speciaals voor nodig. Al zijn speciale 
trail-schoenen wel heel erg fijn, zo blijf je wat vaker overeind als het modderig wordt of er 
sneeuw ligt. Trail-schoenen zijn sowieso prettig op natuurlijke ondergrond. Die dikke 
dempende zool om je knieën te beschermen heb je niet meer nodig. Worden de afstanden 
langer, dan zal je genoeg water en energie moeten meenemen. Een trail van 40 kilometer 
kan zomaar 6 uur duren als er maar genoeg heuvels op het parcours liggen. Een lichtgewicht 
hardlooprugzakje biedt dan uitkomst. Maar tijdens een georganiseerde trailrun is er 
onderweg meestal genoeg te eten en drinken. Zelfgebakken stukken cake en taart zijn geen 
uitzondering. In Duitsland wordt onderweg zelfs zonder blikken of blozen bier van de tap 
aangeboden. Bron: http://www.trail-running.nl .  
Start’78   
Om op deze trend in te haken, organiseert Start ’78 op zaterdag 19 april voor het eerst een 
Trail Run. Start en finish bij Fredeshiem, zodat we direct in de mooie natuur kunnen lopen.  
De afstand is 35 km, over mooie paden rond de Woldberg en de Eese, start om 11 uur. Voor 
de geoefende hardloper is er een 15 km trail. En voor iedereen die eens een trail uit wil 
proberen is een route van 5 km uitgezet. Deze 2 afstanden starten beide om 13 uur.   
Bij het ter perse gaan van deze Starter wordt nog druk gesleuteld aan de routes. Zodra ze 
gereed zijn volgt publicatie op de site van Start78.  
Bij het opzetten en uitvoeren van dit evenement worden we geadviseerd door Stella Petric, 
een bekend trailrunner uit onze eigen Steenwijkerland.  
De inschrijving voor deze Woldbergtrail, op zaterdag 19 april, is nu reeds mogelijk, via 
www.inschrijven.nl , 
 
  

http://www.inschrijven.nl/
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StoneCityRun, primeur voor Steenwijk op 20 juni 
Wegwerkers 

 
Steenwijk bruisende hardloopstad?!  
In 2014 gaan de wegwerkers van Start ’78 een samenwerking aan met het project 
IRun2BFit. Dit project wordt al enige jaren aangeboden op de middelbare scholen c.s.g. 
Eekeringe en RSG Tromp Meesters. Het project is een initiatief van Gerard Nijboer, 
gerenommeerd hardloper uit Uffelte en winnaar van Olympisch zilver. Uitgangspunt is het “fit 
zijn” van jongeren in de eerste klassen van het voortgezet onderwijs. Door middel van de 
lessen biologie worden zij bewust gemaakt van het functioneren van hun lichaam bij 
inspanning. Hardlopen wordt daarbij gebruikt om dit te ondervinden.  
 
 
 
Jarenlang was de afsluiting van de wekenlange trainingen deelname aan het Halve 
Marathon Festival in Zwolle. De hoge kosten van vervoer waren mede aanleiding om naar 
een hardloopevenement in de buurt om te kijken. De Jan Driegenloop is een 
hardloopwedstrijd van Start ‘78, die in dezelfde periode als het evenement in Zwolle 
plaatsvindt. Reden dat men bij de atletiekvereniging kwam met het verzoek wat de 
mogelijkheden zijn.  
Na enig overleg kwamen we tot de conclusie dat een hardloopevenement met een groot 
aantal jongeren meer entourage verdient en vereist dan een hardloopwedstrijd als de Jan 
Driegenloop. Datzelfde geldt voor de Wallenloop, die ook rond deze tijd gehouden wordt. We 
hebben dan ook besloten deze lopen te laten vervallen.   
Daarvoor in de plaats organiseren wij vrijdagavond 20 juni een GROOT HARDLOOPFEEST 
rondom het centrum van Steenwijk. De start is op het Stationsplein nabij De Meenthe. Park 
Ramswoerthe is in de route opgenomen en de feestelijke finish zal op de Markt zijn. Met 
muziek onderweg en veel publiek zal het voor de ruim 700 jongeren uit Steenwijk en Meppel 
(Stad en Esch heeft haar deelname toegezegd) een loopfeestje worden. Eigen supporters 
die hen aanmoedigen en de gelegenheid om in de stad te blijven na afloop zijn de trekkers. 
De 5 kilometerafstand is verplicht voor de deelnemers aan het IRun2BFitproject. We zijn er 
van overtuigd dat er ook andere, recreatieve, hardlopers zijn die de sportieve uitdaging aan 
willen gaan. We bieden 3 afstanden aan: 5 km, 10 km en 15 km. De route is telkens een 
ronde van 5 kilometer. Voor de jongste jeugd, en wellicht hun begeleidende ouders, is er een 
2,5 km. Begin april wordt een loopclinic georganiseerd voor beginnende hardlopers om naar 
5 kilometer toe te werken. De begeleiding wordt natuurlijk door de trainers van Start ’78 
verzorgd.  
Kortom, het zal een hardloopevenement zijn voor iedereen. Laagdrempelig, sfeervol en een 
visitekaartje voor onze mooie omgeving.  
Grote deelname heeft als effect dat er veel belangstelling zal zijn. De “olievlek” van jongeren 
zal voor veel publiciteit zorgen. Wij als organisatoren zijn daarmee alleen maar blij. Er kan 
maar niet genoeg over gepraat worden…..  
Ook voor de StoneCityRun op 20 juni kan nu reeds ingeschreven worden via 
www.inschrijven.nl .  
  

http://www.inschrijven.nl/
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Nieuwjaarsdiner 
3  stukjes over het Nieuwjaarsdiner van vrijdag 

3 januari 
 

 

Zo’n 2 weken voordat het de laatste 
feestdagen van 2013 waren, kwam tijdens 
een training het idee op om een gezellige 
afsluiting van het seizoen te houden. Het 
eerste plan hiervan was dat iedereen iets 
te eten mee zou nemen. Echter, in 
verband met het korte tijdbestek wat er 
toen was, werd dit toch veranderd. Op 
vrijdag 20 december zou het Kerstdiner 
plaats vinden. Na zo’n 33 aanmeldingen 
werd besloten om dit door te laten gaan. 
Toen kwam het bericht binnen dat er op 
dezelfde avond een tapasavond was 
georganiseerd door een loopgroep. Na 
verscheidene pogingen geprobeerd te 
hebben om naar een oplossing te zoeken, 
zat er niks anders op dan dat het 
Kerstdiner uitgesteld moest worden omdat 
wij vergeten waren de kantine te 
reserveren.  
Toen zaten we in zak en as. Wat moeten 
we nou doen? We moesten immers 33 
atleten teleurstellen. Na enig overleg is 
besloten om het Kerstdiner om te zetten in 
een Nieuwjaarsdiner en dit te houden op 
vrijdag 3 januari. Helaas konden er door 
deze verandering van datum 3 atleten niet 
komen. Jammer, maar gelukkig was er 
nog steeds een grote groep. 
 
Vrijdag 3 januari begon vroeg voor Annie 
Nijmeijer, Tineke Jonkman en ikzelf 
uiteraard. We hadden afgesproken dat we 
om 10 uur ’s ochtends zouden beginnen 
met koken en andere voorbereidingen 
treffen. Bij binnenkomst bleek dat eerst de 
kantine een flinke schoonmaakbeurt nodig 
had. Anderhalf uur later werd begonnen 
met koken. Er werd veertien liter soep 
gemaakt, zeven liter tomatensoep en 
zeven liter groentesoep. Verder werden er 
nog twee kilo gehaktballetjes gedraaid, 
twee kilo kip gebakken en vier kilo salade 
gemaakt. 
 

 
 
 
Zo rond 17.30 uur kwamen de eerste 
atleten binnen. Toen iedereen er was, 
heette Tineke iedereen welkom en 
vertelde ze wat er allemaal te eten was. 
Hierna begon iedereen met de soep, 
stokbrood, gehaktballen, kip en salades. 
Om 18.45 uur kwam de Chinees Fong 
Shou een schaal nasi, een schaal bami, 
een schaal witte rijst, een schaal kip kerrie 
en een schaal babi pangang brengen. Als 
afsluiter was er nog een lekker ijsje met 
slagroom.  
 
Nadat iedereen zijn buik vol had, werden 
er nog 2 spellen gespeeld. Het ene spel 
was ‘Tante Da’ en was verzonnen door 
Feico Jansma en het andere spel was ‘wie 
ben ik’ en was verzonnen door mij. Hierna 
was de avond ten einde gekomen en ging 
iedereen met een volle buik naar huis. 
 
Marco Jonkman 
******************************************** 
 
 
Het nieuwjaarsdiner was echt heel gezellig 
met elkaar.  
We hebben eerst een voorgerecht met 
soep, salades, kip, gehaktballetjes en 
stokbrood gehad. 
Later hebben we Chinees gegeten en als 
afsluiter een ijsje met of zonder slagroom. 
Ook hebben we twee spellen gespeeld 
een soort commando spel met tante Da. 
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Er waren voor de drie winnaars prijzen wat 
later ijsjes bleken te zijn dat was een heel 
lekkere prijs. 
Op de eerste plek was Eric, de tweede 
plaats had Dennis, en de derde plek was 
voor Marleen. 
Het andere spel was een uitbeeld spel 
daar was de bedoeling dat je er zo veel 
mogelijk rade. 
Daar was de eerste plek voor Kars, en de 
tweede plek was gedeeld dat waren Mark 
en Wesley. 
Ook wel gezegd een heel gezellige avond. 
 
Marleen 
******************************************** 
 
 
Vrijdagavond 3 januari 2014 was er voor 
de junioren ABCD en de senioren een 
diner in de kantine. Er waren ongeveer 30 
atleten.  
 
Het eten werd klaargemaakt door Tineke, 
Marco en Annie. En een deel werd 
gebracht door de Chinees. Als 
voorgerecht was er tomaten en 
groentesoep, 2 soorten salades, 
stokbrood, kipspiesjes en gehaktballetjes. 
Het hoofdgerecht bestond uit het eten van 
de Chinees, zoals bami, nasi en witte rijst 
met babi pangang en kip kerrie saus. Als 
nagerecht was er een bekertje roomijs met 
slagroom.  
 
Iedereen vond het eten lekker en er werd 
veel gelachen. Het was heel gezellig en er 
stonden waxinelichtjes op tafel. Er kon 3 
keer drinken gehaald worden.  
 
Na het eten gingen we spelletjes doen 
zoals ‘commando’ en ‘wat doe ik na?’. Na 
afloop gaven Luuk en Thirza een fles wijn 
aan Tineke, Marco en Annie omdat zij een 
heleboel voor het eten gedaan hebben. 
 
Luuk & Wolter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Formido spekt de kas! 
 
 

 
 
 

Start mocht een bedrag van € 427,74 in 
ontvangst nemen. 
Met als een bewijs de foto van de 
uitreiking van de cheque en met dank aan 
Gerdo die ook heeft meegeholpen om de 
club bij de Formido te promoten. En zo 
extra geld heeft binnen gesleept.  
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Visschersport Indoorgala 
in Tuk 

 
Start’78 organiseert op zaterdag 8 maart 
voor de 29e keer de indoor in Tuk. Alle 
leeftijden zijn van harte welkom; van pupil 
tot master. 
Er zijn 2 verspringbakken, 2 
hoogspringmatten, 2 kogelsectoren en een 
6 baans sprintbaan. 
Voor de pupillen is er 's morgens een 
driekamp. Alle pupillen lopen 40 meter en 
afhankelijk van de leeftijd verspringen, 
hoogspringen, kogelstoten of balstoten. 
`s Middags de junioren, senioren en 
masters. Voor hen is er een sprint 2-kamp 
(40 en 50 meter) verspringen, 
hoogspringen en kogelstoten. 
Op de website van Start’78 staat meer 
informatie. 
 
De wedstrijdcommissie is druk bezig met 
de voorbereidingen en het werven van de 
vrijwilligers. Het wordt vast een mooie 
sportdag. 
 
Wij zijn natuurlijk onze hoofdsponsor 
Visscher-sport (Steenwijkerdiep 25, 
Steenwijk) heel dankbaar voor het 
mogelijk maken van deze indoor. 
 
Deze indoor wordt mede mogelijk gemaakt 
door de volgende subsponsoren: 

 Boedelopruiming van der Laan, 
Dolderweg 14, Steenwijk 

 Dinkey Winkey baby en tienershop, 
Lange Baan 27c, Steenwijk 

 Attent supermarkt Hof, Tukseweg 
178, Tuk 

 Café de Karre, Tukseweg 186, Tuk 

 Installateur Brouwer, Tukseweg 
198, Tuk 

 Hotel Brasserie De Pergola, 
Giethoorn 

 
 
En de sponsoren: 

 Oostenbrink banden, Steenwijk 

 Hobbygereedschap Pen, Steenwijk 

 Frans Autoglans, Steenwijk 

 Enkele prijzen voor de verloting zijn 
beschikbaar gesteld door de 
COOP, Oldemarkt 

 

Op een speciale manier sponsort ook 
Racket Centrum Steenwijk de Indoor 
 
Materiaalsponsoren zijn: 

 G. Hellinga BV: zand voor de 
verspringbakken 

 Gemeente Steenwijkerland: 
dranghekken en gymbanken  

 CSG Eekeringe: gymbanken, tafels 
en stoelen 

 
De wedstrijdorganisatiecommissie is heel 
blij met deze sponsoren en wil hen ook 
heel hartelijk bedanken bedanken voor 
sponsering cq beschikbaar stellen van 
materiaal. 
 
 

Eke gaat als een speer ! 
 

25 januari bij de Crossloop op de 
Woldberg winst en een dag later in 
Bakkeveen nipt tweede.... Gefeliciteerd 
Eke, dat heb je goed gedaan! Ga zo door! 
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Jarno en Stefan lopen 
dikke pr’s tijdens de 

nationale indoor D-spelen 
Door Tineke Jonkman 

 

Op zaterdag 18 januari deden er 2 D-
junioren mee aan de Indoor D-Spelen in 
Apeldoorn.  
Jarno liep om 13.15 uur eerst de 600 
meter. Na veel geduw en getrek in de 
eerste ronde, waardoor Jarno geheel in 
baan 2 bleef lopen, werd hij van de 3 
series in totaal 7e met een geweldig nieuw 
p.r. , maar liefst een verbetering van 7 
seconden, en wel 1.55.82 minuten! Jarno 
super goed gedaan! 
 
Om kwart over 4 stond Jarno wederom 
aan de start, nu voor de 1000 meter. Dat 
dit toch wel wat veel van het goede was, 
bleek ook uit het feit dat hij hier niet zijn 
p.r. kon verbeteren. Jarno liep daarnaast 
meer in zijn hoofd de ronde tijden te tellen 
in plaats van zich bezig te houden met de 
wedstrijd. Uiteindelijk bleek hij zich 
verrekend te hebben wat wel weer 
resulteerde in een geweldig snelle laatste 
ronde waarbij hij nog diverse atleten wist 
in te halen. Zijn tijd was 3.42.84 minuten. 
 
De junioren waren verdeeld in 1e en 2e 
jaars, en bij de 2e jaars liep Stefan zijn pas 
2e 1000 meter ooit. Ook voor Stefan een 
geweldig nieuw p.r. van maar liefst 15 
seconden! Stefan liep nu 3.40.20 minuten! 
Knap gedaan Stefan! Toch ben ik ervan 
overtuigd dat jij nog veel beter kan, je zet 
aan in de wedstrijd als iemand je wilt 
inhalen, maar zakt daarna weer terug in 
een veel rustiger tempo. Maar oké, met 
meer ervaring gaat het allemaal nog beter.  
 
In ieder geval voor jullie allebei proficiat 
met jullie mooie p.r.’s en op straks naar 
het buitenseizoen!! 
 
 
 
 
 
 
 

Claudia haalt wederom de 
finale tijdens het NK-

indoor! 
 

Op 8 en 9 februari werden in Apeldoorn 
het NK Indoor voor de A/B junioren 
gehouden. Tot grote verbazing werd Julian 
( J.B. 1e jaars, met een tijd van 2.06.54 
min) afgewezen! Wat bleek, het was een 
outdoor tijd! Met Julian waren er zeker nog 
10 andere gedupeerden, waarbij het een 
zeer onwaardig kampioenschap werd. 
Inmiddels heeft de Atletiek Unie 
toegegeven dat er fouten zijn gemaakt, en 
dat er over gesproken zal worden. 
Jammer Julian, daar heb je nu niets meer 
aan, maar op naar het baanseizoen dan 
maar! 
 
Bij de meisjes A 2 atleten van Start’78 op 
de 800 meter. Er waren 2 series waarvan 
de nummers 1,2 en 3 zich automatisch 
plaatsten voor de finale op zondag, 
aangevuld met de 2 tijdbesten. 
Ellen liep in de eerste serie. De gehele 
voorgaande weken gingen alle trainingen 
goed, dus Ellen was vol goede moed. 
Helaas mocht het niet zo zijn. Ellen werd 
6e in de serie van 7 in een ook voor haar 
zeer teleurstellende tijd van 2.28.87 
minuten. Heel jammer Ellen! Later hoorde 
ik dat je niet geheel fit was, mogelijk zal dit 
hebben meegespeeld. Maar goed, dit 
maar gauw vergeten en je richten op het 
baanseizoen! 
Claudia liep in de 2e serie en deed wat ze 
moest doen. Relaxed finishte ze als 3e 
(nog geen halve seconden achter nummer 
1), maar Claudia wist dat dit genoeg was 
voor plaatsing voor de finale op zondag. 
Haar tijd was 2.21.70 minuten. 
 
Vol goede moed en met veel zin, vertrok 
Claudia zondag naar Apeldoorn. Helaas 
werd het voor haar niet waarop ze had 
gehoopt.  
Er was veel duw- en trekwerk hoorde ik en 
er werd zeer snel vertrokken. Uiteindelijk 
werd Claudia 6e in de finale in de ook voor 
haar zeer teleurstellende tijd van 2.26.33 
minuten. Jammer Claudia, ook voor jouw 
geldt dit maar gauw vergeten en je 
helemaal richten op het baanseizoen. 
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Wilde manen, kale koppen 
Belevenissen rondom de Woldberg 

Door Freddie en Margreet 
 

Lieve Wilde, 
 
Ik realiseer me ineens dat ik als een haas 
met mijn stukje bezig moet. Jij hebt de 
vorige keer alleen geschreven dus ik was 
de draad even kwijt. 
 
Terwijl ik nu zit te typen klettert de regen 
tegen het raam, het is heeeel slecht weer. 
Gister was de Hunebedloop, gelukkig was 
het toen een stuk beter. Wel koud, maar 
droog. Ik had wel de lange broek aan 
vanwege de wind. 
 
Het was erg druk. Veel voorinschrijving en 
bij de na-inschrijving ook veel lopers. Ik 
ben er altijd redelijk vroeg maar het 
parkeerterrein was al vol! En dan de 
drukte bij de inschrijftafels. Normaal 
gesproken vind ik het niet zo erg om eens 
dicht tegen iemand aan te staan maar dit 
was wel wat overdreven. 
 
Het gevolg van alle drukte was ook dat de 
start een kwartier werd uitgesteld! Daar 
was ik niet blij mee, ben je net warm, jas 
uit en helemaal gefocust, en dan moet je 
nog 15 minuten wachten. 
Afijn, na de start gewoon lekker op tempo 
weg en dan maar zien hoe het gaat. Ik 
voel me de laatste weken goed dus had 
veel ambitie. Ik liep ook erg lekker moet ik 
zeggen. Kon mooi samen met iemand kop 
over kop lopen en dat konden we tot 12 
kilometer vol houden, toen moest ik eraf  
Wel heel tevreden hoor, ik was nog nooit 
zo snel! En ik zat voor de concurrentie, 
ook altijd belangrijk  
Jij hebt ook goed gelopen hè. Je keek in 
ieder geval een stuk blijer dan vorig jaar. 
Die sneeuwbende van toen was niet jouw 
ding. 
 
Ik heb al eens gemeld dat ik tegenwoordig 
wel eens een rondje doe op zogenaamde 
trailschoenen. Op de weg is het 'raar' maar 
in het bos heb je heel veel grip, je glibbert 
niet alle kanten op en doordat het 
materiaal dicht is heb je ook niet meteen 
natte voeten. Het bevalt me dus wel. 

De crossjes op de Woldberg blijf ik 
gewoon op de spikes doen hoor. Ik heb 
afgelopen periode wel eens een cross 
gedaan door veel blubber en weilanden en 
dan heb je er zeker voordeel van. 
Ook de 30 van de 30e heb ik op mijn 
trailschoenen gedaan. Was even gokken, 
had er nog niet veel op gelopen maar het 
ging prima. 
Het was ook weer ouderwets leuk. 
Gezellig met een groep lopers heel relaxt 
door een prachtig gebied tussen Vledder 
en Appelscha. 
In een deel van het parcours heb je ook 
van die loslopende koeien, imposante 
beesten. Ook niet jouw ding hè. 
 
Er zijn er meer hoor die het er niet op 
hebben (de koeien). Tijdens een 
dinsdagavondtraining liepen we eens een 
rondje Kallenkote en dan via het fietspad 
langs de Aa terug. Maud Tadema wordt 
ook erg zenuwachtig van die koeien (die 
niks doen). Maar voor enge mannen heeft 
ze geen angst, dan leest ze een stukje 
voor uit de Donald Duck? Heeeel 
bijzonder. Onderweg hebben we dat een 
beetje geanalyseerd maar ik ben er nog 
niet uit. 
Ben ik nu eng omdat mijn ouders vroeger 
uit de Donald Duck voorlazen? Of geldt 
dat niet meer? 
In ieder geval, de 30 was weer erg 
geslaagd, en ook de nazit in de kantine 
was erg leuk. Die Folkert weet toch altijd 
een mooi parcours uit 
 
te zetten. De eerste keer dat Gerrit en ik 
hem liepen ging Folkert op de fiets mee. 
Gewone stadsfiets, fietstassen etc. en 
stug doortrappen in de blubber. En 
verbaasd reageren als er een 
mountainbike voorbij kwam. “Dat is toch 
niet nodig hier?" 
 
Komende maand is er niet veel bijzonders 
qua lopen geloof ik. De boscrossjes zijn 
altijd leuk, misschien nog een Coopertest, 
maar februari is een beetje mager wat de 
regionale loopjes betreft. 
 
Heb je eigenlijk een doel gesteld voor dit 
jaar? Ik doe dat wel. Dit jaar weer eens 
een marathon in 03:15? Ik ben in ieder 
geval goed begonnen met een pr op de 
Hunebedloop 
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Lieve Kale, 
 
Je hebt inderdaad super gelopen tijdens 
de Hunebedloop! Mooie tijd, een tijd waar 
je weer trots op kunt zijn en je 
concurrentie de ogen mee uit kunt steken. 
Ik heb zeker beter gelopen dan vorig jaar, 
als ik daar nog aan denk … dat geploeter 
en gehak in de sneeuw, ik had geen 
enkele grip en kwam haast niet van de 
plaats af. Sneeuw is best gezellig, maar 
om daarin een hardloopwedstrijdje te 
moeten volbrengen wordt voor mij lastig. 
 
Dit keer ging het weer zoals vanouds, 
samen met Berry (ook kop over kop) de 
mooie route kunnen lopen en een mooie 
tijd neer gezet.  En daar word ik blij van ;) 
Links en rechts hoorde ik van de lopers 
dat ze tevreden over hun loop en tijd 
waren. En ja die drukte, die gekte … dat 
was wat minder geslaagd, hopelijk hebben 
ze hiervan geleerd en gaan ze het volgend 
jaar anders inkleden. 
 
 
Ja ja ze doen niets ….. nou in sommige 
situaties doen ze heus wel wat, drijf ze 
maar eens in het nauw en kom maar eens 
aan de kalfjes. Ik weet nog een voorval, 
we liepen toen in Vollenhove door het 
Voosterbos, daar lopen ze ook. Het was 
een grote loopgroep, met nog oude 
bekenden zoals Thijs Stienstra met zijn 
groep, Jan Driegen en Folkert Sterkenburg 
de koeienspecialist. Waarom noem ik 
Jan? Jan kende vele onbekende mooie 
wandelwegen bijna overal in Nederland en 
liet onze een nieuwe route zien.  Daar 
stonden mijn vrienden in de wei met hun 

kroost. Folkert zegt, toe maar, ik zal ze wel 
afleiden. Maar dat ging iets anders, zij 
hadden bijna Folkert te pakken, die kon 
zich achter een smal boompje (!) 
verschuilen. Ik kan nog herinneren dat ik 
en met vele anderen dat stuk toch in een 
goed tempo over ben gerend. 
Het blijft een (wild) beest en die kun je niet 
vertrouwen. 
 
Dat is dik verouderd, je bent dus niet eng, 
omdat je ouders jou voorlazen uit Donald 
Duck … Je hebt er nu veel andere 
(voor)leesverhalen voor nodig om eng te 
zijn of te worden. En niet alleen verhalen 
uit een boek, maar wat dacht je 
tegenwoordig van die enge thriller-films. 
Bbrrrr. 
 
Het was weer een prachtige route, van de 
30 van de 30ste ! Al heb ik maar een deel 
kunnen lopen (ik kwam net terug van een 
blessure), heb ik veel mooie schone 
natuur gezien. En dan zeggen we tegen 
elkaar, dat moeten we vaker doen als wij 
een duurloopje op de zaterdag plannen. 
En dat moeten we ook  'echt' gaan doen, 
zo raken wij ook bekend in andere 
omgevingen.  En zien natuurlijk veel meer 
van ons mooi kikkerlandje als wij al 
rennend erdoor heen kunnen lopen. 
 
Zo is de familie Sterkenburg ook bekend 
geraakt met de vele routes. 
 
Op de terug weg zat ik namelijk in de auto 
bij Hans, en hij vertelde mij prachtige 
verhalen en dacht “dat wil ik ook, ik wil ook 
meer en meer van vele omgevingen 
genieten en bekend mee raken!”. 
Dus eigenlijk vind ik dit ook wel een mooi 
doel voor dit jaar ;). 
 
Jij hebt je doel alweer scherp gesteld! 
Nee, ik heb zo geen doel voor dit jaar.  Als 
ik mee doe met een loop, ga ik mijn 
uiterste best doen en probeer dan weer 
een goede tijd neer te zetten. 
 
En dat gaat soms niet vanzelf met al 
die hormonale schommelingen die een 
vrouw kent. 
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Het laatste boscrossje is alweer in zicht en 
dan is het op de Woldberg weer gedaan 
met de cross. Ik vind het toch wel leuk, al 
ga ik niet zo hard over de flanken , maar ik 
heb toch altijd weer een voldaan gevoel 
naar afloop. 
Ik probeer weer wat extra crosjes te doen, 
dit te voorbereiding voor de NK 
ambtenarenveldloop. Dit jaar wordt deze 
gehouden in Helmond. Niet dichtbij de 
deur, maar we gaan dat natuurlijk 
combineren met overnachtingen. Maar ik 
moet bekennen, extra crossjes zit er niet 
echt in… 
 
Het clubblad dreigde om te moeten 
stoppen … Maar gelukkig melden zich een 
aantal vrijwilligers om het stokje over te 
nemen. En ook ik zit sinds dit jaar in de 
organisatie van het clubblad. Ik zal naar 
vermogen mijn steentje bijdragen. En voor 
de rest ben ik altijd in voor ad-hoc-
werkzaamheden ;) 
 
Nou denk je dat het nog winter wordt? 
Om eerlijk te zijn heb ik wel weer zin aan 
de zomer ;) 
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Hoi! Mijn naam is Stip. Toen ik hoorde dat atletiekvereniging Start’78 momenteel geen 
mascotte heeft, ben ik met iemand van de club een gesprek aan gegaan. Ik hoorde toen dat 
er een zekere Speedy is geweest, maar dat deze ruim anderhalf jaar geleden is gestopt. Dit 
waarschijnlijk omdat zijn enthousiasme voor de atletiek verdwenen was. Aangezien ik ook 
een lieveheersbeestje ben, met natuurlijk de zwart en rode kleuren van jullie vereniging, 
werd gevraagd of ik de nieuwe mascotte zou willen worden. Natuurlijk! Dus hier ben ik dan. 
Ik zal voor iedere Starter vijf atleten voorstellen door middel van een paar korte vragen. 
Daarnaast zal ik ook met de groepen meegaan naar wedstrijden om de atleten aan te 
moedigen. Hieronder dus het eerste stukje van ‘Stip stelt voor…’. 
 

Stip stelt voor… 
 
Hoi, ik ben Stip. En jij? ‘Ik ben Chris van der Walle’. Hoi Chris, hoe oud ben jij? ‘Ik ben 7 jaar 
oud’. Zo, dat is nog wel jong Chris. Ben je dan soms nog een C-pupil? ‘ja, klopt’. Vertel eens 
Chris, van wie krijg je training? ‘Ik krijg training van Peter en Ryanne’. Oké. Zeg Chris, zit je 
eigenlijk al lang op atletiek? ‘Nee nog niet zo lang, ik denk een half jaar nu’. Ben je na dat 
half jaar er al achter gekomen wat je leukst vindt van atletiek? ‘Hardlopen vind ik het leukst’. 
Is er ook iets wat je niet leuk vindt? ‘Verspringen vind ik niet zo leuk’. Heb je ook al wel eens 
meegedaan met een wedstrijd, Chris? ‘Ja, bij de clubkampioenschappen ben ik zelfs 1ste 
geworden’. Zo Chris, je klinkt als een topper als je dat al flikt na een half jaartje op atletiek te 
zijn! Heb je ook een beste vriendje of vriendinnetje op atletiek? ‘Mijn beste vriend is Jelle 
Brandsma’. Ah oké, leuk! Zeg Chris, kom je hier uit de buurt? ‘Ja, ik woon in Steenwijk’. Heb 
je ook broertjes of zusjes? ‘Ik heb 1 broertje’. En naar welke school ga je Chris? ‘Ik zit op de 
Beatrixschool’. Heb je, naast atletiek, ook nog andere hobby’s? ‘Ik vind het erg leuk om 
fietscross te doen’. Zo, dus je kan naast hardlopen ook nog eens goed fietsen! Hè Chris, als 
ik ooit eens bij jullie zou komen eten en we gaan eten wat jij het lekkerste vindt, wat wordt 
het dan? ‘Pannenkoeken!’. Dat is lekker, ik denk dat ik snel langs kom! Is er ook iets wat je 
niet leuk vindt in het gewone leven? ‘Ik hou niet van vechten’. Dank je wel voor dit interview 
Chris. Wie zal ik de volgende keer interviewen? ‘Nina Vreeling’. Nogmaals bedankt Chris! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
v.l.n.r.: Tim, Nina, Stip, Meike, Chris en Wieke 
 
Zo, wie hebben we hier? ‘Ik ben Meike Sturre’. En hoe oud ben je Meike? ’10 jaar’. Van wie 
krijg jij training? ‘Sinds kort van Tineke, Tim en Marco’. Oké, zit je al lang op atletiek dan? 
‘Nee, nog maar een half jaartje denk ik’. Wat vind je het leukste van atletiek Meike? ‘Alles’. 
Zo, dat is positief! Heb je al eens meegedaan met een wedstrijd? ‘Ja, ik heb een keer 
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meegedaan met de wintercross’. En wie is je beste vriendje of vriendinnetje op atletiek? ‘Dat 
is Maarten Werkman’. Oh ja, ik zag jullie net al even samen. Kom je hier uit Steenwijk Meike, 
of kom je ergens anders vandaan? ‘Ik woon in Steenwijk’.  
Heb je ook broertjes of zusjes Meike? ‘Ik heb 2 zusjes’. Drukte in huis dus met drie meiden. 
En op welke school zit je? ‘Op de Clausschool’. Heb je ook nog hobby’s naast atletiek? ‘Ja, 
ik vind zwemmen en paardrijden ook heel leuk’.  
Zeg Meike, wat is in jouw ogen het lekkerste eten wat je vader of moeder kan koken? 
‘Tortilla’s’. Zo, dat klinkt lekker hoor. Wat vind jij in het gewone leven absoluut niet leuk? 
‘Pesten’. Dat is niet leuk nee. Dit was het Meike, wie zal ik de volgende keer interviewen? 
‘Maarten Werkman’. Dat dacht ik al! Bedankt Meike! 
 
 
En wie ben jij? ‘Mijn naam is Nina Mettrop’. Je ziet er iets ouder uit dan Meike, klopt dat? 
‘Nee, ik ben ook 10 jaar’. Oh ook 10 dus. Van wie krijg jij training Nina? ‘Van Tineke, Tim en 
Marco’. Hoe lang zit je al op atletiek? ‘Ik denk nu 1 jaar’. Wat vind je het allerleukste van 
atletiek? ‘Verspringen, maar de rest is ook leuk’. Heb je wel eens meegedaan met een 
wedstrijd? ‘Ik heb een keer meegedaan met een wintercross’. En heb je al een beste vriendje 
of vriendinnetje hier op atletiek? ‘Ja, dat is Rahma Khidawy’. Kom je ook hier uit Steenwijk? 
‘Ja’. Heb je ook broertjes of zusjes Nina? ‘Nee, ik ben enigst kind’. En naar welke school ga 
jij Nina? ‘Ik ga naar de Voetlink’. Daar heb ik nog nooit van gehoord. Heb je ook nog hobby’s 
naast atletiek? ‘Paardrijden vind ik ook heel leuk’. Net zoals Meike dus. En wat vind jij het 
lekkerste eten dat er is? ‘Patat’. Ja, dat lust ik ook wel. Is er ook iets wat je in het leven 
absoluut niet leuk vindt? ‘Pesten’. Daar ben ik het mee eens Nina. Zeg Nina, dit was het al. 
Wie zal ik de volgende keer interviewen? ‘Luuk Geerders’. Oké, bedankt Nina! 
 
Hallo zeg, jij bent wel even een heel stuk groter dan de andere kinderen die ik heb 
geïnterviewd. Wat is je naam? ‘Ik ben Tim de Boer’. Zo Tim, als ik jou zo zie dan moet je 
haast wel volwassen zijn? ‘Ja dat klopt, Stip. Ik ben 18 jaar’. Dus dat wordt autorijden straks? 
‘Ik ben aan het lessen ja’. Zeg Tim, hoe lang zit je al op atletiek? ‘Ik denk nu zo’n 11 jaar’. Zo, 
dat is lang! En van wie krijg je training? ‘Van Feico’. Wat vind je het leukste van atletiek? ‘De 
gezelligheid met de hele groep’. Is er ook iets wat je niet leuk vind aan atletiek? 
‘Wedstrijden’. Heb je wel eens meegedaan met een wedstrijd dan? ‘Ja, ik ben zelfs ooit nog 
3e geworden op het NK Cross’. Dat is een goede prestatie! ‘Ach jawel’. Heb je ook een beste 
vriend of vriendin op atletiek? ‘Ik kan het met iedereen uit mijn groep goed vinden’. Kom je 
ook hier uit Steenwijk? ‘Nee, ik woon in Paasloo’. Oh, dat is wel vlakbij. Heb je ook broertjes 
of zusjes? ‘Ja, ik heb 1 zusje en 1 broertje’. En op welke school zit je Tim? ‘Ik zit in 6 VWO 
op het Linde College’. Heb je naast atletiek ook andere hobby’s? ‘Ik doe graag 
krachttraining’. En wat vind jij het lekkerste eten dat er is? ‘Kip’. Oh ja, dat is lekker en 
gezond natuurlijk! Is er ook iets waar jij in het leven absoluut niet van houdt? ‘Luiheid’. Oké, 
dit was het! Wie zal ik de volgende keer interviewen? ‘Doe maar Claudia of Mathilde’. Ik zal 
eens kijken we van de 2 wil. Bedankt Tim! 
 
Nou, de laatste voor deze eerste ‘Stip stelt voor…’. Wie ben jij? ‘Ik ben Wieke Nijmeijer’. En 
hoe oud ben je Wieke? ’19 jaar’. Stip weet dat je bijna jarig bent Wieke, alvast gefeliciteerd! 
Van wie krijg je training Wieke? ‘Van Gerdo’. En hoe lang zit jij al op atletiek? ‘Iets van 9,5 
jaar’. Wat vind je het leukste van atletiek? ‘De werponderdelen’. Is er ook iets wat je niet leuk 
vindt? ‘Hoogspringen’. Heb je ook wel eens meegedaan met wedstrijden? ‘Ja, met een heel 
aantal wedstrijden’. En wie is jouw beste vriendje of vriendinnetje op de club? ‘Marleen 
Postma’. Kom je ook hier uit de buurt? ‘Uit Oldemarkt’. Heb je ook nog broertjes of zusjes? ‘1 
broertje en 1 zusje en die zitten ook op atletiek’. En op welke school zit jij Wieke? ‘Op het 
Drenthe College’. Heb je ook nog hobby’s naast atletiek? ‘Ja, ik ben een junior ranger’. Wat 
voor eten vind jij het lekkerst? ‘Pizza’. Dat zijn die ronde dingen toch die kan je ook net als 
een discus kan werpen? ‘Je mag niet met je eten spelen, Stip’ Klopt. Wat vind je in het 
gewone leven absoluut niet leuk? ‘Pesten’. Dat heb ik al vaker gehoord, maar ik ben het er 
zeker mee eens! Wie zal ik de volgende keer interviewen? ‘Bram Bijdevaate’. Zal ik doen, 
bedankt Wieke!   



4e Gooi & Eemland instuif op 8 september 2013 te Amersfoort 
 

Vrouwen Masters V35:  100m:   Jazlin Ruinemans       14.78    1e 
                200m:   Jazlin Ruinemans      30.61    1e 
                400m:   Jazlin Ruinemans      65.73    1

e
 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

2e Coopertest op 15 december 2013 te Steenwijk. 

          12 minuten: 
 

  
 

Jan Portijk NL 2489   
 

Melanie Tjoelker NL 1745 

Julian Vreeling 3236   
 

Geesje Nijmeijer 2484   
 

Antina Bron NL 1668 

Jan de Lange 3029   
 

Freek Bron NL 2470   
   Berrie Schipper NL 3010   

 
Nathalie vd Meulen 2426   

 
12 minuten wandelen: 

 Jelle Miedema NL 2985   
 

Twan Miedema 2400   
 

Annie Nijmeijer 1321 

Jarno Kuiper 2939   
 

Sylvia Vreeling 2280   
   Jan Stolker NL 2910   

 
Annelies Schipper NL 2175   

 
6 minuten: 

 Pascal de Lange NL 2652   
 

Jitske Tjoelker NL 1863   
 

Dione Schipper 1410 

Jan Nijmeijer 2539   
 

Wieke Nijmeijer 1800   
 

Wianne Schipper 1290 

Lisanne vd Meulen 2520   
 

Wolter Nijmeijer 1781   
 

Nina Vreeling 1094 

Ab Bosman NL 2500   
   

  
 

Kevin de Lange NL 956 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

2e wintercross op 21 december 2013 te Tuk. 

          Meisjes Minipupillen, 410m: 
 

  
 

Jongens D, 1400m: 
 

  
 

Vrouwen, 7000m: 
  1 Claudette Ritsema NL 2.51   

 
 1 Jarno Kuiper 6.02   

 
 1 Jacolien Ruizendaal NL 31.31 

Meisjes Pupillen C, 410m: 
 

  
 

 2 Twan Miedema 7.08   
 

 2 Simone Guikema NL 32.50 

 1 Mette Hamstra 2.25   
 

Jongens C, 1400m: 
 

  
 

Mannen, 7000m: 
  2 Lisa Bosscha 2.37   

 
 1 Remco Mulder 5.45   

 
 1 Jacob Snoek NL 28.52 

Jongens Pupillen C, 410m: 
 

  
 

 2 Eric Stuiver 5.50   
 

 2 Peter Dijkhuis NL 31.40 

 1 Daniël Aal 2.06   
 

 3 Kars vd Ploeg 6.18   
 

   Wouter van Brevoort 4200m 20.32 

 2 Kevin de Lange NL 2.32   
 

 4 Bram Bijdevaate 7.09   
 

Mannen M35, 7000m: 
 Meisjes Pupillen B, 820m: 

 
  

 
 5 Wolter Nijmeijer 10.22   

 
 1 Erik Driesen NL 24.57 

 1 Nienke Bakker NL 4.41   
 

Meisjes A, 1400m: 
 

  
 

 2 Arjen Driesen NL 26.38 

Jongens Pupillen B, 820m: 
 

  
 

 1 Claudia Oosterkamp 5.41   
 

 3 Peter Gnodde NL 26.49 

 1 Tammo Deems 3.51   
 

 2 Mathilde Spitzen 5.48   
 

 4 Jan Scheenstra 28.15 

 2 Danny Ronner 5.22   
 

Vrouwen korte cross 1400m: 
 

  
 

 5 Jan Loosman NL 28.36 

Meisjes Pupillen A, 820m: 
 

  
 

 1 Wieke Nijmeijer 9.21   
 

 6 Eugene Olgers NL 30.19 

 1 Mileen Bruinewoud 3.36   
 

Mannen korte cross 1400m: 
 

  
 

 7 Pascal de Lange NL 38.23 

 2 Nynke Geerders 3.36   
 

 1 Julian Vreeling 5.03   
 

 8 Freek Bron NL 39.08 

 3 Dione Schipper 3.40   
 

Vrouwen, 4200; 
 

  
 

Mannen M45, 7000m: 
  4 Eke Tibben 3.44   

 
 1 Simone Westerbeek 21.40   

 
 1 Gerard Dunnink NL 29.03 

 5 Nathalie vd Meulen 4.01   
 

 2 Geesje Nijmeijer 25.44   
 

 2 Freddie Bouma 30.14 

 6 Meike Sturre 4.42   
 

Vrouwen V35, 4200m: 
 

  
 

 3 Klaas de Haan 30.29 

 7 Nina Vreeling 5.05   
 

 1 Jazlin Ruinemans 19.01   
 

 4 Jelle Miedema NL 32.59 

 8 Naomi Posthumus 5.07   
 

 2 Nynke de Lange 21.00   
 

 5 Andrew Guest NL 33.02 

Jongens Pupillen A, 820m: 
 

  
 

 3 Agnes Olgers NL 23.47   
 

 6 Harm Kolvoort 33.21 

 1 Tijmen Bakker NL 3.28   
 

Vrouwen V45, 4200m: 
 

  
 

 7 Alfred Ubels NL 34.00 

 2 Lasse Deems 3.33   
 

 1 Anna Mazereeuw NL 20.13   
 

 8 Jebbe Westerbeek 34.41 

 3 Coen Hamstra NL 3.35   
 

 2 Trees van Veen 22.57   
 

 9 Wilbert Mazereeuw NL 37.28 

 4 Daan Bijdevaate 3.36   
 

 3 Marga Bijdevaate 31.13   
 

Mannen M55+, 7000m: 
  5 Tjardo de Vries NL 3.59   

 
Vrouwen V55, 4200m: 

 
  

 
 1 Eddy Oosterkamp 31.28 

 6 Gijs Bodbijl 5.24   
 

 1 Anita Blankvoort NL 27.35   
 

 2 Ed Velderman NL 35.25 

Meisjes D, 1400m: 
 

  
 

Mannen M55+, 4200m: 
 

  
 

 3 Lieuwe Dirksma NL 37.53 

 1 Lisanne vd Meulen 6.27   
 

 1 Jan Nijmeijer 23.51   
    2 Joyce Petter 6.30   

 
 2 Ruud van Brevoort 24.14   

    3 Merel van Hecke 8.13   
        4 Nina Mettrop (MPA) 8.14   
       +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

Nat. CD-junioren Indoorwedstrijd op 18 januari 2014 te Apeldoorn. 
 

    600 meter Jongens D, 1e jaars: Jarno Kuiper 1.55.82 7e 

1000 meter Jongens D, 1e jaars: Jarno Kuiper 3.42.84 26e 

1000 meter Jongens D, 2e jaars: Stefan de Vries 3.40.20 22e 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 



3e Coopertest op 5 januari 2014 te Steenwijk. 

          12 minuten: 
 

  
 

Albert van Hien 2640   
 

12 minuten wandelen: 
 Julian Vreeling 3300   

 
Jan Nijmeijer 2465   

 
Annemiek Schlaman 1530 

Freddie Bouma 3260   
 

Geesje Nijmeijer 2456   
 

Annie Nijmeijer 1378 

Eddy Oosterkamp 3251   
 

Jan Portijk NL 2435   
   Berrie Schipper NL 3025   

 
Twan Miedema 2415   

 
6 minuten: 

 Rory Oosterkamp NL 3003   
 

Wieke Nijmeijer 2266   
 

Wianne Schipper 1354 

Jan de Lange 2970   
 

Nathalie vd Meulen 2237   
 

Dione Schipper 1322 

Berry Pees 2960   
 

Lisanne vd Meulen 2234   
 

Lisanne Miedema NL 1122 

Jan Stolker NL 2950   
 

Yvar Rozendal NL 2214   
 

Nina Vreeling 1118 

Jelle Miedema NL 2920   
 

Annelies Schipper NL 2189   
 

Anita Miedema NL 990 

Eric Stuiver 2863   
 

Arno Rozendal NL 2175   
   Edward Rozendal 2851   

 
Jitske Tjoelker NL 2104   

   Gerdo van Dalen 2770   
 

Melanie Tjoelker NL 1848   
   Jarno Kuiper 2745   

 
Wolter Nijmeijer 1778   

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

3e wintercross op 11 januari 2014 te Tuk. 

          Meisjes Minipupillen, 410m: 
 

  
 

Jongens D, 1400m: 
 

  
 

Mannen M55+, 4200m: 
  1 Elisah Aal NL 2.29   

 
 1 Luuk Geerders 6.33   

 
 1 Jan Nijmeijer 24.36 

 2 Claudette Ritsema NL 2.48   
 

 2 Twan Miedema 7.35   
 

 2 Ruud van Brevoort 25.04 

Jongens Minipupillen, 410m: 
 

  
 

Jongens C, 1400m: 
 

  
 

Vrouwen, 7000m: 
  1 Tristan Nijenhuis NL 2.32   

 
 1 Remco Mulder 5.38   

 
 1 Margreet Wagteveld 39.35 

Meisjes Pupillen C, 410m: 
 

  
 

 2 Eric Stuiver 5.39   
 

Mannen, 7000m: 
  1 Julie Nijenhuis NL 2.15   

 
 3 Bram Bijdevaate 6.53   

 
 1 Peter Dijkhuis 31.10 

 2 Mette Hamstra 2.19   
 

 4 Wolter Nijmeijer 10.23   
 

 2 Wouter van Brevoort 36.45 

 3 Lisa Bosscha 2.44   
 

Meisjes A, 1400m: 
 

  
 

 3 Allart Middelbrink 37.00 

Jongens Pupillen C, 410m: 
 

  
 

 1 Claudia Oosterkamp 5.33   
 

Mannen M35, 7000m: 
  1 Daniël Aal 2.03   

 
 2 Mathilde Spitzen 5.57   

 
 1 Jan Scheenstra 28.56 

 2 Jens Bulten 2.25   
 

Vrouwen korte cross 1400m: 
 

  
 

 2 Gerrit Barends NL 34.18 

Meisjes Pupillen B, 820m: 
 

  
 

 1 Wieke Nijmeijer 10.17   
 

 3 Pascal de Lange NL 40.36 

 1 Nienke Bakker NL 5.29   
 

Mannen korte cross 1400m: 
 

  
 

Mannen M45, 7000m: 
 Meisjes Pupillen A, 820m: 

 
  

 
 1 Jeen Nauta 5.04   

 
 1 Freddie Bouma 30.13 

 1 Eke Tibben 3.40   
 

Vrouwen, 4200; 
 

  
 

 2 Klaas de Haan 30.50 

 2 Mileen Bruinewoud 3.45   
 

 1 Simone Westerbeek 21.31   
 

 3 Heerke Postma 31.46 

 3 Nynke Geerders 3.46   
 

 2 Rolien Duiven NL 23.21   
 

 4 Harm Kolvoort 32.55 

 4 Dione Schipper 4.00   
 

 3 Geesje Nijmeijer 24.16   
 

 5 Jelle Miedema NL 33.34 

 5 Nathalie vd Meulen 4.12   
 

 4 Ima Stroek 28.32   
 

 6 Andrew Guest NL 33.56 

 6 Nina Vreeling 4.30   
 

Vrouwen V35, 4200m: 
 

  
 

 7 Alfred Ubels NL 34.10 

Jongens Pupillen A, 820m: 
 

  
 

 1 Jazlin Ruinemans 19.25   
 

 8 Jebbe Westerbeek 34.58 

 1 Coen Hamstra NL 3.51   
 

 2 Nynke de Lange 21.10   
 

Mannen M55+, 7000m: 
 Meisjes D, 1400m: 

 
  

 
Vrouwen V45, 4200m: 

 
  

 
 1 Eddy Oosterkamp 31.01 

 1 Romée Pluim 6.30   
 

 1 Trees van Veen 23.33   
 

 2 Jan Stolker NL 32.33 

  
  

 
 2 Hilda Knol NL 27.31   

 
 3 Bert Barhorst NL 33.04 

  
  

 
 3 Marga Bijdevaate 30.49   

 
 4 Frans vd Velden NL 38.39 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

4e Coopertest op 19 januari 2014 te Steenwijk. 

          12 minuten: 
 

  
   

  
 

12 minuten wandelen: 
 Freddie Bouma 3163   

 
Ab Boschman NL 2554   

 
Annie Nijmeijer 1377 

Bob Leentjes 3140   
 

Jan Nijmeijer 2486   
   Berry Pees 3029   

 
Geesje Nijmeijer 2486   

 
6 minuten: 

 Berrie Schipper NL 3015   
 

Diny Jansen 2432   
 

Jarno Kuiper 1558+ 

Jelle Miedema NL 3013   
 

Martin Bijdevaate NL 2413   
 

Coen Hamstra NL 1357 

Jan de Lange 2977   
 

Daan Bijdevaate 2413   
 

Dione Schipper 1352 

Edward Rozendal 2940   
 

Twan Miedema 2320   
 

Lisanne Miedema NL 1185 

Alfred Ubels NL 2910   
 

Nathalie vd Meulen 2303   
 

Anita Miedema NL 1055 

Jan Stolker NL 2885   
 

Bram Bijdevaate 2262   
 

Mette Hamstra 997 

Eric Stuiver 2885   
 

Marga Bijdevaate 2039   
 

Kevin de Lange NL 956 

Frans vd Velden NL 2590   
 

Wieke Nijmeijer 1880   
   Pascal de Lange NL 2562   

 
Wolter Nijmeijer 1860   

   +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
 
 
 



6e av PEC 1910 Indoor op 25 januari 2014 te Apeldoorn. 
 

    800 meter Meisjes A: Claudia Oosterkamp 2.21.41 3e 

 
Ellen Jansen 2.24.26 4e 

800 meter Jongens B: Julian Vreeling 2.08.17 14e 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Athletics Champs Indoor op 1 februari 2014 te Drachten. 

     Pupillen A: Teamestafette: Kogel: Hoog: 60m Hor: 

Eline Bokhorst 2.46.3 5.00 1.00 9.6 

Mila Vaessen 2.46.3 4.00 1.00 9.1+ 

Daan Bijdevaate 2.46.3 7.50 1.15 7.7+ 

Rik van Beilen 2.46.3 6.60 1.05 7.8 

     Pupillen B/C: Teamestafette: medicien: hurkhoog: 40m: 

Chris vd Walle (pupC) 2.39.9 3.50 0.75+ 7.8 

Tammo Deems (pupB) 2.39.9 6.40+ 0.85+ 6.8 
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Impala Indoor op 1 februari 2014 te Drachten. 

      JD1: 40m: Hoog: Kogel: Totaal: Plaats: 

Luuk Geerders 6.4 1.20 6.24 1245 3e 

Jarno Kuiper 6.7 1.15 7.54 1213 5e 

      MD2: 
     Anne-Karlijn Mos 6.4 1.30 10.29 1533 3e 

      JC2: 
     Kristian Mos 5.8 1.50 7.68 1724 4e 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

NK Indoor Junioren op 8 en 9 februari 2014 te Apeldoorn. 

    Meisjes A 800m: serie: finale: Plaats; 

Claudia Oosterkamp 2.21.70 2.26.33 6e 

Ellen Jansen 2.28.87 
  +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 
 



UITSLAGEN WEG-  EN CROSSLOPEN     
22 t/m 24 november Malta Challenge marathon 25 januari Havelte 9e Nimberg Hunebedloop

Marathon in 3 dagen: M 15km 4e Bert van den Bos 58.47

V50 11.195km Wilma van Galen 54.48 8e Peter Dijkhuis 1.02.31

V50 6km Wilma van Galen 27.54 23e Allart Middelbrink 1.09.27

V50 25km Wilma van Galen 2.09.29+ 27e Edward Rozendal M35 1.10.31

Totaal: 1e 3.32.11 41e Erwin Groenink 1.15.30

V50 11.195km Trees van Veen 1.01.47 M40 15km 12e Ron Bos M45 1.03.21

V50 6km Trees van Veen 31.50 13e Jeroen Vink M40 1.04.38

V50 25km Trees van Veen 2.25.18 17e Gerwin Kamps M40 1.05.24

Totaal: 2e 3.58.55 42e Berry Pees M45 1.12.10

M50+ 15km 3e Freddie Bouma M50 59.51

22 en 23 november Tilburg Warandeloop 5e Jan de Lange M60 1.02.04

M 2500m 82e Jeen Nauta 8.15 7e Heerke Postma M50 1.02.14

8e Klaas de Haan M50 1.02.14

23 november Gieten Superprestige veldloop 9e Eddy Oosterkamp M55 1.02.44

V 5km 2e Jazlin Ruinemans 19.13 14e Gewrrit Greven M60 1.05.33

6e Simone Westerbeek 21.47 25e Jebbe Westerbeek M50 1.09.22

M50 10km 12e Jebbe Westerbeek 42.29 64e Ysbrand Visser M50 1.16.41

105e Jan Nijmeijer M60 1.26.32

7 december Mildam Faber Sport wintercross V35 15km 6e Margreet Wagteveld V40 1.12.18

M 10km 46e Jebbe Westerbeek 47.12 V45+ 15km 2e Wilma van Galen V50 1.09.53+

V 10km 14e Trees van Veen 52.50 26e Annelies van Buiten V45 1.25.50

15e Simone Westerbeek 53.14 32e Marietje Sloot V65 1.32.24+

M 5km 9e Eddy Oosterkamp 21.59 M 7.5km 46e Willem Fokkert M55 40.23

V 5km 1e Claudia Oosterkamp 21.59 81e Ruud v Brevoort M55 44.12

2e Mathilde Spitzen 24.50 103e Egbert Vink M40 48.15

20e Wilma van Galen 31.42 112e Rob vd Wel M65 55.18

V 7.5km 4e Simone Westerbeek 39.00

7 december Nijeveen Henk Bijker Bovenboerloop 10e Trees van Veen V50 40.29

V45+ ½ mar. 5e Tiny de Jong 1.57.40 18e Geesje Nijmeijer 42.33

M50 11.4km 3e Heerke Postma 47.09 83e Sylvia Pees 49.21

M60+ 11.4km 1e Jan de Lange 47.44 104e Anny Vrielink V55 50.36

M 5.5km 14e Anne Bartelds M65 28.38

14 december Kraggenburg IJsseldelta crosscircuit V 5.5km 34e Ima Stroek 35.28

V35 2.5km 1e Jazlin Ruinemans 11.36 46e Marjo Greven V60 36.55

M40+ 8.5km 10e Ron Bos 41.50 47e Grietje Boxum V50 37.06

14 december Diever Boscross Marathon 1 februari Rotstergaast Faber Sport wintercross

M ½ marathon 1e Jan Scheenstra 1.26.30 M 15km 10e Eddy Oosterkamp 1.03.00

M 10.5km 57e Ruud v Brevoort 1.05.27 11e Heerke Postma 1.03.05

33e Jebbe Westerbeek 1.12.24

22 december Oranjewoud Kerstcross V 15km 2e Wilma van Galen 1.09.33

V trim 10km Trees van Veen 51.32 8e Trees van Veen 1.18.56

M sprint 1km 5e Julian Vreeling 3.01 11e Simone Westerbeek 1.21.03

11e Eric Stuiver 3.45 V 7km 8e Annelies van Buiten 38.20

V sprint 1km 1e Claudia Oosterkemp 3.28

V 6km 12e Simone Westerbeek 30.41

M50+ 10km 14e Jebbe Westerbeek 48.44

28 december Vorden Oudejaarscrossloop

V 5km 3e Jazlin Ruinemans 22.03

M 10km 41e Jebbe Westerbeek 49.15

4 januari St. Nicolaasga Faber Sport cross

M 10.4km 27e Jebbe Westerbeek 55.06

V 10.4km 9e Simone Westerbeek 1.03.29

M 5.2km 4e Eddy Oosterkamp 26.11

V 5.2km 1e Jazlin Ruinemans 24.59

3e Claudia Oosterkamp 26.12
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